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 G5 אנטנות פריסת :הנדון

,  לביטול ולבסוף, להשעיית בדרישה לפנות ידנו את מילאו 5 דור קרינת למניעת הקואליציה חברי
 :כדלקמן שיפורט כפי"(, הפרויקט: "להלן) 5 דור אנטנות פרויקט

 

 בחקיקה הסמכה ללא, מעולם נוסה שלא, עצומות השלכות בעל, תקדים חסר בפרויקט מדובר .1
, במדינה ואדם אדם לכל רב עומק בעלת והיא בהיקפה מאד הנרחבת קרינהב הכרוך, ראשית
 חד ממצאים לגביו קיימים שלא בפרויקט" יוניס שפני"ל לילה בן יהפכו בה הנוכחים כאשר

 .הרחב לציבור ומיידית ברורה סכנה לשלול ניתן לפיהם משמעיים

 

 מערכות כל על ומאיים הציבור לבריאות ממשית סכנה מהווה הפרויקט כי מלמדים מחקרים .2
 מידה בקנה מייננת בלתי לקרינה הרחב הציבור את וחושף, ישראל בארץ הביולוגיים החיים

 .הציבור מפני הבריאותיים הנזקים הסתרת תוך בעבר נוסה ולא נודע שלא
 

 ודרכ, ישראל אזרחי של בפרטיותם קשה לפגיעה יגרום הפרויקט, הבריאותיים לנזקים בנוסף .3
 . הסכמתם לכך שניתנה מבלי כנגדם לשמש יכול שייאסף והמידע ,תנוטר התנהגותם

 

 איש כי המבטיחה, הפרויקט של בטיחותו בדבר אחת דעת חוות לא אף קיימת לא, מכך למעלה .4
 מחקרים בעולם קיימים, מאידך. מרפא חשוכת תחלואה כדי עד אפילו, ממנו כתוצאה יחלה לא

 נשוא המידה בקני בפרט, חיים ולבעלי אדם לבני הקרינה מן קשים בריאות נזקי בדבר רבים
 .זה פרויקט

 
  

mailto:sar@moh.gov.il
mailto:sar@sviva.gov.il


 

 

 או םבשטח לקיים בעולם יםשונ ומדינות מחוזות, ערים סירבו כה עד, אלו נתונים בסיס על .5
 אישור עבר שלא ניסוי, אדם בני על ענקי ניסוי למכון הופכת ישראל. פרויקטה את םבסביבת

 .אדם בבני ניסוי לגבי המוסמכות הוועדות של

 

 טלפון רדיו שירותי למתן משולב רישיון 2019/015' מס מכרז לרבות, השונים בפרסומים מעיון .6
 מכן לאחר ורק, הפרויקט הוכן תחילה כי להסיק ניתן"(, המכרז: "להלן) התאית בשיטה נייד

 .נזק ממנו להיגרם עלול אם ולבדוק לשקול הפרויקט מובילי חשבו
 

אין ספק, כי הרצון לגרוף רווח כלכלי עצום ממדים לנהנים מן הפרויקט, בא על חשבון סיכון  .7
גנטי לדורות הבאים הנשאר ואיננו נזק לעצום לא רק לבריאות התושבים במדינה כיום, אלא 

 מתכלה. 
 

ממשלות, מן העובדה כי הפרויקט קורם עור וגידים בתקופת מעבר בין שתי תעלם קשה לה .8
קיימת סבירות גבוהה לגרימת נזק כספי עצום למדינה  .בהעדר חקיקה ראשית מסמיכה לגביו

  שתיאלץ לפצות את הקורבנות בבוא העת.

 

 .בפרויקט שהיו בה גורמים בעלי עניין שרצו לקחת חלקמדינת ישראל אינה המדינה הראשונה  .9
קיימים לא שמאחר  5נראה כי ברחבי העולם קיימת התנגדות עזה לפריסת אנטנות דור 

תופעות הלוואי שהציבור הרחב ייחשף אליהן, והחלטה את סכנות והממצאים השוללים את 
 לפרוס את האנטנות במצב בו לא קיימים מחקרים השוללים פגיעה בציבור, אינה סבירה.

 

התייחסות למחקרים ולתגובות מדענים בדבר נזקי הקרינה, אשר  לא נמצאה כל בנוסף, .10
סירבו , ו5מפריסת אנטנות דור  מדירים מדינות, ערים ומחוזות את רגליהםבעקבותיהם 

 יקטים מסוג זה בשטחם או בקרבתם.וומסרבים לביצוע פר
 

 ובצדק, מחאות ציבוריות רחבות היקף שבפועל גרמו לביטול פרויקטים ,יתר על כן, התארגנו .11
". איש אינו רוצה להיות שפן הניסיונות של בעלי עניין ברווחים בסדר גודל של 5"דור  מסוג

 .מיליארדי שקלים
 

 המנהלי המשפט כללי הפרת
 

שכן היא בוצעה תוך הפרת כללי המשפט המנהלי  ,מדובר, כבר על פני הדברים, בהחלטה פגומה .12
, וזאת כפי שנפרט להלן. יתר יםמחויב הנוגעים בדבר והמכותבים לעיל משרדי הממשלההתקין 

על כן, הפגמים המנהליים שבהחלטה לקדם את הפרויקט מבלי לבדוק את הסכנות והשלכות 
דתית וגורפת בזכות לפגיעה בלתי מי יםמוביל ,הרוחב שיכולות לנבוע מקיום הפרויקט

 .פרטיותלהחוקתית לבריאות ו
 

בין היתר, הופרו לגבי פרויקט זה כללים מכללי המשפט המינהלי: אי שקילה של הסיכונים,  .13
, רלוונטית מדעיתתשתית  וכן העדר ,לא ייגרם נזק מן הפרויקט ןלפיהמוצקות העדר חוות דעת 

 כבדים מפרויקט זה או מסוג זה.כאשר קיימים מחקרים שלא נשקלו בדבר נזקים 
 

בין שתי ממשלות )ולמעשה שלוש(, כאשר הממשלה בתקופת מעבר של הפרויקט  פועללהוצאה  .14
אותו בכלל לא נבחרה מעולם ע"י כנסת מכהנת )אין כיום כזו(, ובזמן שברחבי בעולם  המקדמת

ממובילי מעוררת ציפייה יכולת להוכיח העדר נזקים,  איפרויקטים מסוג זה הושלכו לפח עקב 
 .הפרויקט לנהוג אחרת

 

ובלתי א תנאי הכרחי להבטחת קבלת החלטה ראויה יה ראייתית מדעית תשתיתקיומה של  .15
 וקל וחומר בפרויקטים בסדר גודל שכזה. ,שרירותית

 

 נשוא מכתב זה( ל זה בא על רקע העובדה, שבמשרד הבריאות )ובוודאי לא במשרדים האחריםכ .16
הכרוכים הישירים והעקיפים  טרם הוקמה עד היום יחידה אשר אחראית לנושא נזקי הבריאות

ונזקי בריאות  משפיעים על הדורות הבאים,אשר  DNA מייננת, לרבות שינויי בקרינה הבלתי
 ,אמורה לחקור נזקים ארוכי טווח וקצרי טווח מקרינה בלתי מייננת מיידיים מרובים. יחידה זו

 מסמרות בעניין לאור החומר המדעי הרב הקיים בנושא.  ולקבוע



 
 

אשר מדובר כבפרט והיחס הבלתי רציני שניתן לנושא בכלל,  אתמוכיח  העדרה של יחידה כזו .17
בפריסת גורם המוגדר כ"מסרטן אפשרי בבני אדם" על פי סיווג ארגון הבריאות העולמי 

(WHO),  דור כל השוהים במדינת ישראל עקב מתקני בעל כרחם וללא מפלט ייחשפו אליו אשר

 .לשהיכשתית חוקית ואתית תו אוהכל ללא תשתית בריאותית ראויה,  ,5
 

נסכם בקיצור את הפגמים במשפט המינהלי, היורדים לשורש ההחלטה לאשר את הפרויקט  .18
 הזה ולהביא לביצועו:

 

 הפרויקט הוכן ומתבצע ללא הסמכה כנדרש בחקיקה ראשית. .18.1

 ניסויים בבני אדם.הפרויקט הוכן ומתבצע ללא אישור הרשויות בדבר  .18.2

הפרויקט אושר ויצא לדרכו בתקופת ביניים שבין שלוש ממשלות, שבועות ספורים  .18.3

 לפני בחירות.

נזק תרמי ונזק שאינו דהיינו הפרויקט הוכן ללא שקילתו המלאה של הנזק הרפואי,  .18.4

כאשר אין ונתונים ממדינות אחרות  לנוכח. זאת בפרט מקרינה בלתי מייננת ,תרמי

, כולל תיטבעביבת החיים הס, ו/או ללבני אדםכל מחקר הקובע שלא ייגרם כל נזק 

 חלק ממנו.מאו  מן הפרויקט, שהיא תשתית קיומם של בני האדם החי והצומח,

כמו כן, הפרויקט הוכן והוא מתבצע ללא שקילת נתוני מדינות אחרות, לרבות ערים  .18.5

. מחאות מדענים ורופאים בכל םומחוזות, שסירבו לבצע פרויקטים מסוג זה בשטח

 העולם גרמו לביטול הפרויקט במקומות רבים.

לא התקיים לגבי פרויקט זה שיקול דעת מנהלי כנדרש, ולא שותפו בקבלת  .18.6

 הגורמים הנדרשים לפרויקט מסוג זה. כללההחלטות לגביו 

, ן של הפגיעה העצומה בפרטיות שהוא גורםהפרויקט הוכן תוך אי לקיחה בחשבו .18.7

 מדובר בזכות שהוכרה כחוקתית בארה"ב ובישראל. כאשר

עיקרו של הפרויקט הוא העדפה של בעלי אינטרסים פרטיים על פני טובת הכלל.  .18.8

 שיקולים זרים הנחו את מתכנני הפרויקט ומעצביו.

לפרויקט מסוג  מדינה שלמה ותמכניסלא היו  ותסביר ותציבוריכל ממשלה ורשות  .18.9

ה לציבור, ובהתעלמות יזה ללא מחקרי יסוד, ללא הסמכה, ללא בדיקה, ללא פני

 מוחלטת מנזקי הבריאות, כשמדובר בניסוי ענק בבריאותם של בני אדם.

נזק שתקציב  ,הפרויקט יטיל נטל כלכלי עצום של פיצוי בגין הנזקים שינבעו ממנו .18.10

זו לא נשקלה כלל בטרם הוצא הפרויקט המדינה איננו כולל את כיסויו. גם עובדה 

 לדרכו.

 ניתןואשר על כן, מבוקש בזה כי הפרויקט, על המכרז הכלול בו, ייעצר לאלתר  .18.11

 ,להניח כי בדיקת כל האמור לעיל תביא למסקנה כי דין הפרויקט כולו להיגנז

 .ויפה שעה אחת קודם

  



 

עצירת הפרויקט לאור פגמי  מיידי על להורות באופןהיועץ המשפטי לממשלה מתבקש  לסיכום, .19

הנוגעים  כמתואר לעיל; וכי משרדי הממשלה היסוד במשפט המינהלי שנפלו בו לרבות בין היתר

הקשורה בפרויקט עד לבדיקתו היסודית, תוך הפניה לכל  בדבר יימנעו מהמשך כל פעולה

ר עצם הפרתה ולרבות הצורך בהצגה לציבור לשם התנגדויות, אש ,הנושאים שפורטו לעיל

הנושא כשמדובר בהשפעה על כל תושבי המדינה, בריאותם, בריאות הדורות  יורדת לשורש

 .שלהם, ופגיעה יסודית בפרטיותם הבאים

 קיימת דחיפות גבוהה המחייבת טיפול מיידי בנושא. .20

אין באמור ובמה שלא נאמר במכתב זה משום ויתור על כל זכות ו/או עילה ו/או תביעה ו/או  .21

 טענה ו/או סעד העומדים לזכותם של מרשינו.

 

 

 

                __________________                                            _________________ 
 ד"עו, האוזנר עמוס                                                           ד"עו,אמון אסף

 

 5 דור קרינה למניעת הקואליציה חברי כ"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


